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- Verschil tussen Jogivers en Givers
Bij de givers wordt de focus nog meer op zelfstandigheid gelegd. De tak wordt natuurlijk nog
steeds begeleid, maar er wordt meer feedback en autonomie van de givers zelf verwacht. Het
giverkamp telt in totaal 13 dagen, waarin er onder meer een 2daagse plaatsvindt. Tijdens het 2e
giverjaar krijgen de givers een voortotem, die – zoals de naam het zelf zegt – in het verlengde
staat van de totem.

Op een weekend slapen de givers niet meer in gebouwen, maar in tenten. Deze tenten voorzien
ze zelf.

- Uniform
Tijdens de eerste maand zal de Zwibra geopend zijn na de vergadering. Hier kunnen leden
tweedehands kledij en dassen kopen. Mocht u zaken doorheen het jaar willen kopen, kan dit
altijd gevraagd worden aan iemand van de leiding na de vergadering.

● Scouts T-shirt
● Das + dasring
● Hemd + Tekentjes

o Ook jaarkentekens op de rug, volgens het voorbeeld op de site
● Scoutstrui

o Donker
● Scoutsbroek / rok
● Scoutssokken
● Bottines
● 5-puntjes: zakdoek, veiligheidsspeld, papier, pen, touw
● Mondmasker (Hangt van de corona maatregelen af)

- Geldactiviteit:
Om een leuk extraatje te voorzien op kamp doen de givers elk jaar een geldactiviteit op
01/05. Zoals voorbije jaren zullen we dit jaar proberen een Vlaamse kermis te organiseren.
Iedereen is dan welkom op de scouts om oude kermisattracties te spelen met een hapje en
een drankje in de hand!

- Groepsweekend / ledenweekend
Normaal gezien gaan we elk jaar in de paasvakantie op groepsweekend. Dit houdt in dat we
met alle takken samen weg zijn. Dit jaar valt het weekend van 1 tot 3 april. Verdere
informatie zullen jullie later nog ontvangen.

- Kamp
Het kamp valt steevast eind juli. Er wordt verwacht dat de leden minstens de helft van de
vergaderingen komen, alsook een weekend meedoen. Dit omdat er doorheen het jaar
allerlei vaardigheden worden aangeleerd die van pas komen op kamp. We gaan zoals altijd
met de trein op kamp.
Zoals eerder vermeld, gaan de givers op kamp ook op tweedaagse. Hiervoor dienen ze
allemaal een trekkersrugzak te hebben.



- Reclame en extra
26 juni 2022 is het de laatste vergadering van dit scoutsjaar en dus ook onze jaarlijkse
BBQ. Verdere info volgt natuurlijk later.
Hiernaast zijn we terug van plan onze afvalactie te doen. Op 20/02 gaan we met de oudste
takken de straten in om het zwerfvuil te verzamelen, iedereen (ouders, tantes & nonkels, …)
is hierbij welkom! Als je wilt komen helpen, mag u dit op voorhand laten weten.

- Communicatie
Mocht u nog vragen hebben over de werking van de givertak, kan u altijd mailen naar onze
mail: givers.28zaoeja@gmail.com. Hiernaast mag u ons natuurlijk altijd aanspreken na de
vergaderingen.

Voor communicatie naar de leden, gebruiken we een WhatsApp groep. Als de leden vragen
hebben naar ons toe, kunnen ze dit vragen in de Messenger groep of via mail.

Als je meerdere vergaderingen niet kan komen verwittig je ons best via mail of bij iemand
van de leiding (nummers achteraan in het boekje).

- Medisch fische
Wij maken gebruik van een elektronische steekkaart van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Kijk
zeker nog eens na of informatie klopt. Voor diegene dat dit nog niet hebben ingevuld,
gelieven dit te doen voor het weekend. Uitleg hoe u dit kan invullen of nakijken vindt u op
de site van Scouts & Gidsen Vlaanderen of op onderstaande link:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.25_handleiding_ouders_ste
ekkaart_nieuw.pdf

Wij kijken in ieder geval al héél hard uit naar dit jaar, hopelijk u ook!

Hardoen, Zanglijster, Stekelvarken en spiesbok
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